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12.1.3 

4b (רב הונא)  6a (מדרבנן קטן נמי פטור) 

  יב פסוק א פרק ישעיהו :ֲחֵצָרי ְרֹמס ִמֶּיְדֶכם ֹזאת ִבֵּקׁש ִמי ָּפָני ֵלָראֹות ָתֹבאּו ִּכי .1
  ז פסוק כז פרק דברים :ֱא�ֶהי� ’ה ִלְפֵני ְוָׂשַמְחּתָ  ָּׁשם ּתָ ְוָאַכלְ  ְׁשָלִמים ְוָזַבְחּתָ  .2
  יא פסוק א פרק ישעיהו :ָחָפְצִּתי �א ְוַעּתּוִדים ּוְכָבִׂשים ָּפִרים ְוַדם ְמִריִאים ְוֵחֶלב ֵאיִלים ֹעלֹות ָׂשַבְעִּתי ’ה ֹיאַמר ִזְבֵחיֶכם ֹרב ִּלי ָלָּמה .3
  ג פסוק מה פרק בראשית :ִמָּפָניו ִנְבֲהלּו ִּכי ֹאתוֹ  ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְו�א ָחי ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ִניאֲ  ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוֹּיאֶמר .4
  טו פסוק כח פרק א שמואל: ...ֹאִתי ְלַהֲעלֹות ִהְרַּגְזַּתִני ָלָּמה ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאֶמר .5
  יג פסוק כח פרק א שמואל :ָהָאֶרץ ִמן ֹעִלים ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָׁשאּול ֶאל ָהִאָּׁשה ַוֹּתאֶמר ָרִאית ָמה ִּכי ִּתיְרִאי ַאל ַהֶּמֶל� ָלּה ַוֹּיאֶמר .6
  כט פסוק ג פרק איכה :ִּתְקָוה ֵיׁש אּוַלי ִּפיהּו ֶּבָעָפר ִיֵּתן .7
  ג פסוק ב פרק צפניה :ה' ַאף ְּביֹום ִּתָּסְתרּו אּוַלי ֲעָנָוה ְּקׁשּוּבַ  ֶצֶדק ַּבְּקׁשּו ָּפָעלּו ִמְׁשָּפטוֹ  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַעְנֵוי ָּכל ’ה ֶאת ַּבְּקׁשּו .8
  טו פסוק ה פרק עמוס: יֹוֵסף ְׁשֵאִרית ְצָבאֹות ֱא�ֵהי ’ה ֶיֱחַנן אּוַלי ִמְׁשָּפט ַבַּׁשַער ְוַהִּציגּו טֹוב ְוֶאֱהבּו ָרע ִׂשְנאּו .9

  כג פסוק יג פרק משלי :ָּפטִמׁשְ  ְּב�א ִנְסֶּפה ְוֵיׁש ָראִׁשים ִניר ֹאֶכל ָרב .10
  ד פסוק א פרק קהלת :ֹעָמֶדת ְלעֹוָלם ְוָהָאֶרץ ָּבא ְודֹור ֹהֵל� ּדֹור .11
 בוֹ  ַוְּתִסיֵתִני ְּבֻתָּמתוֹ  ֲחִזיקמַ  ְוֹעֶדּנּו ֵמָרע ְוָסר ֱא�ִהים ְיֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ִאיׁש ָּבָאֶרץ ָּכֹמהּו ֵאין ִּכי ִאּיֹוב ַעְבִּדי ֶאל ִלְּב� ֲהַׂשְמּתָ  ַהָּׂשָטן ֶאל ’ה ַוֹּיאֶמר .12

  ג פסוק ב פרק איוב :ִחָּנם ְלַבְּלעוֹ 
  טו פסוק טו פרק איוב :ְבֵעיָניו ַזּכּו �א ְוָׁשַמִים ַיֲאִמין �א ִּבְקֹדָׁשיו ֵהן .13
 ָאַמר ְיֵראּוִני ְו�א ֵגר ּוַמֵּטי ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ָׂשִכיר ְׂשַכר ּוְבֹעְׁשֵקי ַלָּׁשֶקר ָּבִעיםּוַבִּנְׁש  ּוַבְמָנֲאִפים ַּבְמַכְּׁשִפים ְמַמֵהר ֵעד ְוָהִייִתי ַלִּמְׁשָּפט ֲאֵליֶכם ְוָקַרְבִּתי .14

  ה פסוק ג פרק מלאכי :ְצָבאֹות ’ה
  יד פסוק יב פרק קהלת :ָרע ְוִאם טֹוב ִאם ֶנְעָלם ָּכל ַעל ְבִמְׁשָּפט ָיִבא ָהֱא�ִהים ַמֲעֶׂשה ָּכל ֶאת ִּכי .15
ָ  יּכִ  ְוָהָיה .16  ַהּיֹום ֹעֶׂשה הּוא ֲאֶׁשר ִיְצרוֹ  ֶאת ָיַדְעִּתי ִּכי ַזְרעוֹ  ִמִּפי ִתָּׁשַכח �א ִּכי ְלֵעד ְלָפָניו ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ְוָעְנָתה ְוָצרֹות ַרּבֹות ָרעֹות ֹאתוֹ  ִתְמֶצאן

  כא פסוק לא פרק דברים :ִנְׁשָּבְעִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ֲאִביֶאּנּו ְּבֶטֶרם
 ְּבִקְרִּבי ֱא�ַהי ֵאין ִּכי ַעל ֲה�א ַההּוא ַּבּיֹום ְוָאַמר ְוָצרֹות ַרּבֹות ָרעֹות ּוְמָצֻאהּו ֶלֱאֹכל ְוָהָיה ֵמֶהם ָפַני ְוִהְסַּתְרִּתי ַוֲעַזְבִּתים ַההּוא ַבּיֹום בוֹ  ַאִּפי ָחָרהוְ  .17

  יח-יז פסוק לא פרק דברים :ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ֶאל ָפָנה ִּכי ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָּכל ַעל ַההּוא ַּבּיֹום ָּפַני ַאְסִּתיר ַהְסֵּתר ְוָאֹנִכי :ָהֵאֶּלה ָהָרעֹות ְמָצאּוִני
  טז פסוק נא פרק ישעיהו: ָאָּתה ַעִּמי ְלִצּיֹון ְוֵלאֹמר ָאֶרץ ְוִליֹסד ָׁשַמִים ִלְנֹטעַ  ִּכִּסיִתי� ָיִדי ּוְבֵצל ְּבִפי� ְּדָבַרי ָוָאִׂשים .18
  ז פסוק מט פרק ירמיהו :ָחְכָמָתם ִנְסְרָחה ִמָּבִנים ֵעָצה ָאְבָדה ְּבֵתיָמן ָחְכָמה עֹוד ַהֵאין ְצָבאֹות ’ה ָאַמר ֹּכה ֹוםֶלֱאד .19
  יב פסוק לג פרק בראשית :ְלֶנְגֶּד� ְוֵאְלָכה ְוֵנֵלָכה ִנְסָעה ַוֹּיאֶמר .20
  יג פסוק ד פרק עמוס: ְׁשמוֹ  ְצָבאֹות ֱא�ֵהי ’ה ָאֶרץ ָּבֳמֵתי ַעל ְוֹדֵר� ֵעיָפה ַׁשַחר ֹעֵׂשה ֵּׂשחוֹ  ַמה ְלָאָדם ּוַמִּגיד רּוחַ  ּוֹבֵרא ָהִרים יֹוֵצר ִהֵּנה ִּכי .21
  יז פסוק יג רקפ ירמיהו: ה' ֵעֶדר ִנְׁשָּבה ִּכי ִּדְמָעה ֵעיִני ְוֵתַרד ִּתְדַמע ְוָדֹמעַ  ֵגָוה ִמְּפֵני ַנְפִׁשי ִּתְבֶּכה ְּבִמְסָּתִרים ִתְׁשָמעּוהָ  �א ְוִאם .22
  כז פסוק טז פרק א הימים דברי :ִּבְמֹקמוֹ  ְוֶחְדָוה ֹעז ְלָפָניו ְוָהָדר הֹוד .23
  יב פסוק כב פרק ישעיהו :ָׂשק ְוַלֲחֹגר ּוְלָקְרָחה ּוְלִמְסֵּפד ִלְבִכי ַההּוא ַּבּיֹום ְצָבאֹות ה' ֲאֹדָני ַוִּיְקָרא .24
  ז פסוק לג פרק ישעיהו :ִיְבָּכיּון ַמר םָׁשלוֹ  ַמְלֲאֵכי ֻחָצה ָצֲעקּו ֶאְרֶאָּלם ֵהן .25
 א פסוק ב פרק איכה: ַאּפוֹ  ְּביֹום ַרְגָליו ֲהֹדם ָזַכר ְו�א ִיְׂשָרֵאל ִּתְפֶאֶרת ֶאֶרץ ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִלי� ִצּיֹון ַּבת ֶאת ֲאֹדָני ְּבַאּפוֹ  ָיִעיב ֵאיָכה .26
 יא-י פסוק מט פרק תהלים :ֵחיָלם ַלֲאֵחִרים ְוָעְזבּו ֹיאֵבדּו ָוַבַער ְּכִסיל ַיַחד ָימּותּו ֲחָכִמים הִיְראֶ  ִּכי :ַהָּׁשַחת ִיְרֶאה �א ָלֶנַצח עֹוד ִויִחי .27
  ד פסוק יב פרק איוב :ָּתִמים ַצִּדיק ְׂשחֹוק ַוַּיֲעֵנהּו ֶלֱאלֹוּהַ  ֹקֵרא ֶאְהֶיה ְלֵרֵעהּו ְׂשֹחק .28
  ב:נח ישעיהו :ֶיְחָּפצּון ֱא�ִהים ִקְרַבת ֶצֶדק ִמְׁשְּפֵטי ִיְׁשָאלּוִני ָעָזב �א ֱא�ָהיו ּוִמְׁשַּפט ָעָׂשה ְצָדָקה ֲאֶׁשר ְּכגֹוי צּוןֶיְחּפָ  ְּדָרַכי ְוַדַעת ִיְדֹרׁשּון יֹום יֹום ְואֹוִתי .29
  לד :יד במדבר :ְּתנּוָאִתי ֶאת ִויַדְעֶּתם ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֹוֹנֵתיֶכםעֲ  ֶאת ִּתְׂשאּו ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה יֹום יֹום ַאְרָּבִעים ָהָאֶרץ ֶאת ַּתְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ְּבִמְסַּפר .30

  כב פסוק א פרק א שמואל :עֹוָלם ַעד ָׁשם ְוָיַׁשב ’ה ְּפֵני ֶאת ְוִנְרָאה ַוֲהִבֹאִתיו ַהַּנַער ִיָּגֵמל ַעד ְלִאיָׁשּה ָאְמָרה ִּכי ָעָלָתה �א ְוַחָּנה .31

 

I. Aggadic section: 

a. Verses over which various אמוראים, when reading them, would weep (vv. 1-10, 12-16) 

i. Mechanism by which מלאך המוות takes someone “early” (v. 11) 

b. Additional דרשות on vv. 17-18 

c. Silent dispute with Christian re: v. 17; answered with allusion to v. 18  

i. Decreased wisdom of ישראל matched among nations as per v. 19 or v. 20 

d. Additional דרשות on vv. 21-26 

e. Story of רבי ור' חייא and the blessing of the blind ת"ח (v. 27) 

f. Story of בר בי רב דחד יומא and his “defense” (vv. 28-30) 

II. Analysis of dispute in משנה regarding a קטן who is חייב 

a. Question: if he cannot even ride on his father’s shoulders, how did he get to ירושלים? 

b. Answer: his mother, obligated in שמחה, brought him – as far as the city 

i. Question: (ב"ה  ב"ש) – why didn’t חנה bring שמואל? (v. 31) 

ii. Answer: he was delicate and couldn’t take the trip 

c. Question: a קטן who is lame (לב"ש) or blind (לב"ש וב"ה) and will heal when older – is he obligated? 

i. Lemma1: he is currently in a status which, as an adult, would exempt him 

ii. Lemma2: when adult, he’ll be in a status of “obligated” 

d. Answer: anyone who is currently (as adult) exempt, is currently (as a child) exempt within rubric of training 


